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Närvarande

Ordförande Annika Lundqvist
Vice Ordförande Marcus ”Mäsk” Birgersson

Kassör Rasmus ”Raz” Andersson
Ordförande DP Mikael ”Håkan” Wallroth
Ordförande F6 Jessica ”Jejje” Lybark

Ordförande FnollK Filip ”Fanta” Hjort
Kassör SNF Jonathan Arvidsson

Ledamot Foc Anton Olbers
Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

Sektionskontakt Johanna Svensson

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Dag Fahlin Strömberg väljs till justerare.

§3 Val av mötes-
sekreterare

Ordinarie sekreterare är på vift ute i världen. Rasmus Andersson väljs till mötessek-
reterare.

§4 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§5 Rundabordet Kärnstyret
Annika har skrivit förlsag om ändring i styrdokumenten ang. nycklar.
Mäsk har slåtts med sektionstvn. Raz har fakturerat programmet för kan-
didatmiddagen i våras och bokfört massor. Ankan har dragit igång tid-
skriftsomröstningen, druckit sirap och åkt till Paris. Har även städat ky-
len i Styretrummet tillsammans med Jokern, usch va äckligt! Håll ordning
tack! Jossan har funderat på Bandartjobang.

FARM har gjort mycket. Puffat F6 på ET-raj, jobbat med F-dagen, vart
på möte med AO och folk från olika sektioner om ett avtal med Vattenfall.
Samarbetet ska igång efter årsskiftet. Varit på massa olika möten. Igår var
det studiebesök på Ringhals.

NollK har haft asplunch, den var lyckad med mycket folk.

Annika Lundqvist
Ordförande

Rasmus Andersson
Mötessekreterare

Dag Fahlin Strömberg
Justerare
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DP håller på med pubrundan, hade DuP förra fredagen.

Foc har inte gjort någonting såvitt Olbers vet. Pålitliga källor påstår dock
att de ska ha bokat bastun för sektionsaktivatacken sedan förra mötet.
SNF Pontus har fastnat i New York så resten av SNF försöker hålla
Coctailparty själva. Det går bra.

F6 arrar pubrundegasque. De har också något slags lunchaktivitet i Gas-
quen. De har mycket på gång.

§6
Sektionskontakt

Vår sektionskontakt, Johanna, berättar om hennes och kårens arbete. Hon sitter
i Arbetsmarknadsenheten, arbetar bl a med Charm. Hon är kontakt för F och
D. Tanken är att man ska kunna komma med frågor om kåren och så.
Kåren har på verksamhetsplanen att starta mentorskapsprogram för intressera-
de sektioner. Ska hålla koordineringsmöte för att diskutera uppstart av sådana.
Mötet är på 8/11 kl 17.30, lokal meddelas senare.

§7 Nycklar För att få bukt med ej tillbaka lämnade nycklar till föreningsrum och Sty-
retrummet tar Styret två olika beslut. Dels vill man kunna ställa krav på de
som redan har nycklar att lämna tillbaka dem, dels vill man se till att problemen
inte fortsätter.

Beslut: Det får maximalt vara en (1) nyckel utlämnad per post för alla
sektionsaktiva. Undantag kan göras för de poster där det anses lämpligt, till
exempel vid överlämningsperioder. Då får maximalt två (2) nycklar vara
utelämnade samtidigt. Beslutet gäller framöver vilket innebär att inga nya
nycklar kommer lämnas ut innan ovanstående efterlevs. Undantag kan göras
av F-styret i speciella fall.

Man beslutar även att ändra i Styrdokumentet så att man inte kan bli ansvarsfri
utan att lämna tilbaka nycklarna samt förtydligar att det är en förening som
blir ansvarsfri från det ansvar, ekonomiskt och verksamhetsmässigt, som man
påtagit sig som förtroendevald. Det är alltså inte korrekt att som praxis varit
endast ansvarsbefria kassör och ordförande i föreningen vilket ny förtydligas i
Styrdokumentet.

§8 Chalmerist-
middagar

FARM behöver underlag för utvärdering. FARM har fått en utvärdering från
styrgruppen som de vill ha underlag till från Styret. Vissa sektioner är inte
sugna på att ha detta längre, det ska tas beslut om middagarnas framtid baserat
på åsikter från arbetsmarknadsgrupper, sektionsstyrelser och nollk.
Fanta ska kolla upp om det finns anteckningar om hur arret gick senast. De
flesta verkar tycka att middagen är en bra idé men många ser fördelarna med
att inte ha det på nollningen. Det finns också argument för att behålla den på
nollningen. Ett alternativ är att vända sig mer till äldre studenter istället för
bara nollan.
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Ordförande
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Mötessekreterare
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§9 Sektionens-
dag

Annika undrar vem som ska sköta inbjudningarna. FARM säger att de gärna
gör det. Annika informerar att det måste göras snart, i november. FARM tar
på sig kontakten med alumner. SNF tar på sig att bjuda in föreläsare. FARM
och SNF samarbetar med inbjudan så att det inte blir för spretigt.

§10 Beerpong Det har förekommit Beerpong på Focus. Det är inte acceptabelt. Styret dis-
kuterar hur man ska få bukt med problemet och kommer fram till att det är
alla sektionsaktivas ansvar att informera ovetande nollan om att detta inte är
tillåtet. Ordförande tar på sig att informera sina komittémedlemmar.

§11 Övriga
frågor

– Bandartjobang: Kärnstyret kommer ordna matvaror, dricka och dekor.
Alla utom Jak ska hjälpa till att göra i ordning från kl 13 på Focus onsdag
nästa vecka då tjobanget går av stapeln. Sektionen bjuder på fördrink och
mat samt ev. måltidsdryck. Raz ordnar med försäljning av övrig dricka.

– Tidskriftsomröstning: Vi har fått in 10 förslag på tidskrifter. Ankan
har köpt 9 av dem (Liberal Debatt gick inte att hitta i lösnummer) och
lagt på Focus så att folk kan läsa. Omröstningen är igång på Facebook, de
som inte finns där får maila till Ankan. Ankan föreslår att röstningen ska
pågå till Sektionsmötet och där avslutas med buller och brak så att alla
vet direkt vilken den nya tidningen blir. Alla tycker det är en strålande
idé.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 8 november 2012.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:00.
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Ordförande

Rasmus Andersson
Mötessekreterare

Dag Fahlin Strömberg
Justerare


